
PROBLEMATIKA MOTEČIH VONJAV 

Moteče  vonjave so poseben problem onesnaževanja zraka, ki ga predstavljajo emisije plinov katerih 
koncentracije v zraku niso visoke, toda tudi pri nizkih koncentracijah delujejo moteče. Te spojine 
najpogosteje predstavljajo netoksično onesnaženje zraka. Ker je tolerančni prag človeka zaradi 
motečih vonjav  prekoračen pogosto,  se ob prekomernih obremenitvah ljudje pritožijo. Moteče 
vonjave namreč delujejo na počutje negativno, saj zmanjšujejo delovno sposobnost in povečujejo 
dovzetnost za obolevanja. 

Ureditev področja vonjav je zelo pomembna, saj lahko le tako rešujemo obstoječe in bodoče težave  s 
pretiranim obremenjevanjem okolja z vonjem ter zagotovimo zdravje in blagostanje ljudi.   

UGOTAVLJANJE OBREMENJENOSTI LJUDI IN OKOLJA Z VONJEM 

Obravnavanje obremenjenosti okolja z vonjem vključuje različne metode za upravljanje in nadzor 
vonja v zunanjem zraku in se razlikuje prvenstveno glede na izvore vonja (npr. predelovalna 
industrija, kemična industrija, kmetijstvo itd.). V večini primerov metode za ugotavljanje 
obremenjenosti  okolja z vonjem temeljijo na: 

 določanju  fiksnih in spremenljivih ločevalnih razdalj  
 določanju največje stopnje emisij za vonje in posamezne kemikalije,   
 določanju števila pritožb in določanju nivoja nadležnosti vonjav, 
 merjenju povprečnih in maksimalnih koncentracij vonja v zunanjem zraku, 
 računskih izračunih širjenja onesnaževal na vplivnem področju z upoštevanjem 

meteoroloških spremenljivk, orografije in ostalih dejavnikov, 
 uvajanju najboljših razpoložljivih tehnologij BAT (tehnološki standard). 

Ena izmed metod, ki ugotavljajo obremenjenost ljudi z motečimi vonji je tudi metoda anketiranja. Ker 
je glavni cilj ankete ugotoviti obremenjenost ljudi z vonjem, anketni vprašalnik vključuje vprašanja o: 
intenzivnosti  vonja, prijetnosti oz. neprijetnosti vonja, pogostosti pojavljanja vonja, času dneva v 
katerem se pojavljajo »epizode« vonja. Zaradi faktorja subjektivnosti zaznavanja motečega vonja, 
anketa vsebuje tudi vprašanja o spolu in starosti anketiranca ter podatek o trajanju izpostavljenosti 
anketiranca motečemu vonju.  

Z izvedbo ankete želimo ugotoviti motnjo zaradi motečih vonjav in določiti zanesljivost metode, 
njeno natančnost in veljavnost. Določitev kvantitativnih standardov kakovosti zraka, ki so namenjeni 
zaščiti prebivalstva pred vplivi motečih vonjav so temelj za pregledne in enotne predpise.  

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor podjetje Studio okolje, Strojna in Veterinarska fakulteta 
Univerze v Ljubljani zato izvajajo testiranje primernosti obstoječih metod za obravnavanje 
obremenjenosti ljudi in okolja z vonjem in na ta način zagotoviti strokovne podlage za izdelavo 
zakonodaje na področju motečih vonjav v okolju na področju Slovenije. Pridobljeni podatki bodo 
anonimni in nam bodo v pomoč pri izdelavi smernic in dokazilo o uporabnosti metod na področju 
Slovenije. 
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